
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni

dot.:  przetargu  nieograniczonego o  wartości  poniżej  209 tys.   euro,   na dostawę   sprzętu

komputerowego  dla Urzędu Miasta Gdyni

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych
((Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) ), w dalszej części SIWZ zwanej Ustawą.

EZP nr 35/16

marzec 2016

1



Spis treści
 1.ZAMAWIAJĄCY.........................................................................................................................................4

 2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA......................................................................................................4

 3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA..................................................................................................................4

 4.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH...................4

 5.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA...............................................................................................4

 6.WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE 
NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU...................................................................................................4

 7.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW....................................................................................................5

 8.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU..................................................................................................................................6

 9.DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ...................................................................................6

 10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY..................................................................................7

 11.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.................8

 12.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI...............................9

 13.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...........................................................................................................9

 14.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.....................................................9

 15.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY..................................................................................................9

 16.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT................................................................................................................10

 17.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO....................................................................................................................................11

 18.INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA........................................................................11

 19.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA....................................................12

 20.INNE POSTANOWIENIA......................................................................................................................12

 21.Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..............................................................12

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy...........................................................................................................13

Załącznik nr 2 – wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat..........................................15

Załącznik nr 3 – ogólne warunki umowy.....................................................................................................16

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...................................18

Załącznik nr 5 – zobowiązanie......................................................................................................................19

Załącznik nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia......................................................................21

 22.Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.......................................................................35

 23. Gwarancja................................................................................................................................................36

Załącznik nr 7 – specyfikacja dostawy.........................................................................................................38

Załącznik nr 8 – lista podmiotów należących do tj samej grupy kapitałowej..........................................39

2



3



 1. ZAMAWIAJĄCY

 1.1.  Zamawiającym  jest:  Gmina  Miasta  Gdyni,  81-382  Gdynia,  Al. Piłsudskiego  52/54,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. 

Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.

PL 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037

NIP 586-002-28-60

Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Informatyki

tel. 58 668-83-70

fax 58 668-83-83

e-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl

Godziny urzędowania 8:00 – 16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od
pracy)

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  poniżej
209 tys. euro.

 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 3.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  dla
Urzędu Miasta Gdyni. 

 3.2.  Kody  CPV:  30231300-0,  30232130-4,30232110-8,30216110-0,30213100-6,32420000-
3,30237000-9

 3.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik: Załącznik nr 6 – szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia

 3.4.  Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.

 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 5.1.  Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

 6. WYKLUCZENIE  Z  POSTĘPOWANIA  ORAZ  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB
DOKUMENTÓW,  KTÓRE  WYKONAWCY  MUSZĄ  DOSTARCZYĆ  W  CELU
POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU
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 6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.

 6.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach,  o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy,  Wykonawca winien
złożyć:

 6.2.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej
załącznikowi:  Załącznik  nr  4  –  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z
postępowania).

 6.2.2.  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w oparciu  o  art. 24  ust. 1  pkt 2  Ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 6.3.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:

 6.3.1.  w pkt   6.2.2 składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 6.3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 6.4.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt.6.3.1.1 zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  przed
notariuszem .

 6.5.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania
wystąpią przesłanki art. 24 ust.2 Ustawy.

 6.6.  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia,  wymagane  oświadczenie  i  dokumenty  muszą  być  złożone  przez  każdego
Wykonawcę.

 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 7.1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące
warunki art.22 ust. 1 ustawy tj :

 7.1.1.  posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeśli  wykonawca  wykaże,  że   w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy - w tym okresie  -
wykonali  co najmniej:

 7.1.1.1. Dwie  dostawy  sprzętu  komputerowego,  każda  w  ramach  odrębnej  umowy,  o
wartości netto minimum 100 000 zł każda.

 7.1.2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji
zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami
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niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia.  Podmiot,  który  zobowiązał  się  do
udostępnienia  zasobów,  odpowiada  solidarnie  z  wykonawcą  za  szkodę  zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.

 7.1.3.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  muszą  wykazać,  że
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym
że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

 7.1.4.  Nie  spełnienie  któregokolwiek  z  postawionych  warunków  skutkuje  wykluczeniem
wykonawcy.

 8. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  KTÓRE  MUSZĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 8.1.  W celu  wykazania  spełniania  wymaganych  przez  Zamawiającego  warunków udziału  w
postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania,
następujące dokumenty:

 8.1.1.  Oświadczenie  wykonawcy  z  art.  22  ust.  1  o  spełnianiu  wymaganych  przez
Zamawiającego  warunków  udziału  w  postępowaniu  (znajdujące  się  w  Formularzu
ofertowym).

 8.1.2.  Wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem
terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym
okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane o treści odpowiadającej załącznikowi: Załącznik nr 2 –
wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, wraz z załączeniem dowodów,
że  dostawy  te  zostały  wykonane  należycie.  Wśród  głównych  dostaw  potwierdzonych
dowodami, powinny się znaleźć dostawy na potwierdzenie warunku, o którym mowa w
pkt.  7.1.1.1.   Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy,  jeżeli  z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały
wcześniej  wykonane  dostawy,  wskazane  w  wykazie,  wykonawca  nie  ma  obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

W  przypadku  składania  oferty  przez  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o

udzielenie zamówienia,  wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie

przez wykonawców;

 8.1.3.  Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na
wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów  o  treści  odpowiadającej  załącznikowi:
Załącznik nr 5 – zobowiązanie.

 9. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
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 9.1.  Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić
będzie  wypełniony formularz oferty - o treści  odpowiadającej załącznikowi:  Załącznik nr 1 –
formularz ofertowy.

W  przypadku  składania  oferty  przez  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie

zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy 

 9.2.  Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:

 9.2.1.  Oświadczenia  i  dokumenty  wymagane  postanowieniami   rozdziału  6  i  rozdziału  8
SIWZ.

 9.2.2.  Listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  co  Wykonawca  grupy  kapitałowej  w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
nr  50  poz.  331  z  późn.  zmianami),  albo  informację,  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy
kapitałowej. (Załącznik nr 8 – lista podmiotów należących do tj samej grupy kapitałowej)

 9.2.3.  wykaz oferowanego sprzętu na formularzu zgodnym z załącznikiem:  Załącznik nr 7 –
specyfikacja dostawy

 9.2.4.  W  przypadku  składania  oferty  przez  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o
udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie  za
zgodność z oryginałem.

 9.2.5.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych  dokumentów (np: aktualnego
odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej)  złożonych  wraz  z  ofertą.  Treść  pełnomocnictwa  musi  jednoznacznie
wskazywać  czynności,  do  wykonywania  których  pełnomocnik  jest  upoważniony.
Pełnomocnictwo  powinno  być  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie  za
zgodność z oryginałem. 

 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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 10.1.  Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

 10.2.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 10.3.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 10.4.  Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową
oraz  podpisane i  opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania
Wykonawcy.

 10.5.  Zaleca  się,  aby wszystkie  dokumenty tworzące  ofertę  były  ze  sobą  połączone  (spięte,
zszyte)  w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe usunięcie z oferty.

 10.6.  Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym  opakowaniu  uniemożliwiającym  przypadkowe
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.

 10.7.  Oferta  winna  być  złożona  w  opieczętowanej  pieczątką  firmową  kopercie  oznaczonej
następująco: Urząd Miasta Gdyni,  kancelaria ogólna na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al.
Marszałka  Piłsudskiego  52/54,  „Przetarg  na  dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu
Miasta Gdyni. Nie otwierać przed 16.05. 2016 r. godz. 9:30”

 10.8.  Jeżeli  oferta  zostanie  opisana  w inny  sposób  niż  w  pkt.10.7 Zamawiający  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  jej  nieprawidłowe  przekazanie  w  siedzibie  Zamawiającego  bądź
przedwczesne, przypadkowe otwarcie

 10.9.  Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  oraz  dostarczeniem  oferty  ponosi
Wykonawca.

 10.10.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 10.11.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana,  jak i  wycofanie  oferty wymagają zachowania formy pisemnej.  Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana”
lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 10.7

 10.12.  Dokumenty  nie  będące  oryginałami  powinny  być  poświadczone  za  zgodność  z
oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 

 10.13.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  powinny  być  poświadczane  za  zgodność  z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 10.14.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 10.15.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  z tłumaczeniem na język
polski.

 11. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
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 11.1.  W prowadzonym postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr  58 668-83-83) lub drogą
elektroniczną  (adres  wydz.informatyki@gdynia.pl)  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca
przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  faksem lub  drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 11.2.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  2 dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później
niż  do  końca  dnia,  w  którym upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli
wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  wpłynie  po  upływie  terminu  składania  wniosku  o
wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

 11.3.  Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.

 11.4.  Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

 12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Jerzy Przeworski – Naczelnik Wydział Informatyki, tel. (058) 668-83-70 w godz. 9.00 – 16.00

 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 13.1.  Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

 13.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 14.1.  Ofertę  należy  złożyć  do  16.05. 2016r.  godzina  9.00 w  siedzibie  Zamawiającego:  w
kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 , 81-382
Gdynia

 14.2.  Publiczne  otwarcie  ofert  odbędzie  się  16.05.2016r.  o  godzinie  9:30  w  siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok 218

 14.3.  Jeżeli  oferta  wpłynie  do  zamawiającego pocztą  lub  inna  drogą  np.  pocztą  kurierską  o
terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

 14.4.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

 15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
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 15.1.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  to  cena  ostateczna  i  nie  podlega  zmianie  w  okresie
realizacji umowy.

 15.2.  Cenę należy podać w wartości brutto (w tym  stawka VAT 23%).

 15.3.  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

 15.4.  Cena  zawarta  w  ofercie  musi  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  przedmiotu
zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z
tytułu  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  uwzględniać  wszystkie  czynności  związane  z
prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 

 15.5.  Cenę w ofercie należy ustalić  w złotych  polskich z  dokładnością  do dwóch miejsc  po
przecinku.

 15.6.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej  ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę  (rodzaj)  towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 15.7.  

 15.8.  Sposób  poprawienia  przez  Zamawiającego  omyłek  rachunkowych  w  obliczeniu  ceny.
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 

 15.8.1.  Jeżeli  występuje rozbieżność pomiędzy Ceną brutto określoną w Formularzu Oferty
(załącznik nr 1 do specyfikacji) a kwotą w pozycji „Łączna kwota brutto” w Specyfikacji
Dostawy  (załącznik  nr  7  do  specyfikacji),  przyjmuje  się  za  prawidłową  kwotę  ze
Specyfikacji Dostawy. 

 15.8.2.  Jeżeli  w  Specyfikacji  Dostawy  (załącznik  nr  7  do  specyfikacji)  iloczyn  pozycji
„Liczba/Ilość” i pozycji „Cena jednostkowa brutto” będzie rozbieżny z pozycją „Wartość
brutto”,  Zamawiający poprawi  omyłkę  rachunkową,  przyjmując,  że „Cena jednostkowa
brutto” jest prawidłowa. 

 15.8.3.  Jeżeli  "Liczba/Ilość"  w  Specyfikacji  Dostawy  (załącznik  nr  7  do  SIWZ)  będzie
niezgodna  z  określoną  w  przedmiocie  zamówienia,  Zamawiający  poprawi  kolumnę
"Liczba/Ilość"  i  "Wartość  brutto",  przyjmując  za  prawidłową  ilość  przedstawioną  
w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i przyjmując, że cena
jednostkowa przedstawiona w specyfikacji dostawy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
jest prawidłowa. 

 16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
● cena oferty brutto  – 95 %
● okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 5 %

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
- w zakresie kryterium Cena:
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              cena oferty najniższej
C =  ------------------------------------- x 10  
              cena oferty badanej

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze
tego kryterium.
- w zakresie kryterium Okres gwarancji:
Wymagany  minimalny  okres  gwarancji  zgodny  z  przedstawionym  w  opisie  przedmiotu
zamówienia.
Punkty przydzielane będą według tabeli:

Okres gwarancji Punkty

Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia od 1 do 12 m-cy 3

Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia od 13 do 24 m-cy 7

Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia o 25 lub więcej m-cy 10

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze
tego kryterium. 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu  o  ustalone  kryteria)  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  pozostałe  oferty  zostaną
sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja  zamówienia  zostanie
powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie
zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ.

 17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 17.1.  O  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,
zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

 17.2.  Umowa  zostanie  zawarta  na  ogólnych  warunkach  określonych  w  załączniku  do
specyfikacji - Załącznik nr 3 – ogólne warunki umowy

 17.3.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób 

 17.4.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 17.3, jeżeli: 

 17.4.1.  złożono tylko jedną ofertę;

 17.4.2.  nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

11



 17.5.  W przypadku  podmiotów  występujących  wspólnie,  przed  dniem  zawarcia  umowy  w
sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady
współpracy uczestników postępowania.

 17.6.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 17.7.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  ustaleń  zawartej  umowy w  następujących
zakresie:

 17.7.1.  Zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej,  

 17.7.2.  Zmiany  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  umowy  w  przypadkach
uniemożliwiających  im  pełnienie  wyznaczonych  funkcji  (np.  przypadki  losowe,
rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą)

 17.7.3.  Zmiany  podwykonawcy  za  zgodą  Zamawiającego,  pod  warunkiem,  że  nowy
podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak poprzedni.

 17.7.4.  Zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane
rozwiązania  są  lepsze  pod  względem  technologicznym  lub  gwarantują  lepszą
funkcjonalność. 

 18. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA 

 18.1.  Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres
wskazuje w ofercie. 

 18.2.  W przypadku  gdy  wykonawca  powołuje  się  na  zasoby  podwykonawców na  zasadach
określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu,  o  których mowa w art.  22 ust.  1  ustawy,  wskazuje w ofercie  również  nazwy
podwykonawców. 

 18.3.  W przypadku  powierzenia  realizacji  części  dostaw/prac  podwykonawcom  na  których
zasoby wykonawca nie powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa w art.  22  ust.  1
ustawy, wykonawca będzie zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu
akceptacji  przez  Zamawiającego  przed  dniem  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego.

 18.4.  Jeżeli  zmiana  albo rezygnacja z  podwykonawcy dotyczy podmiotu,  na  którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 18.5.  Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 

 19. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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 19.1.  Wykonawcy lub  innemu podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI  Ustawy

 20. INNE POSTANOWIENIA

 20.1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

 20.2.  Wszelkie  informacje  przedstawione  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

 21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat
Załącznik nr 3 – ogólne warunki umowy;
Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 – zobowiązanie
Załącznik nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7 – specyfikacja dostawy
Załącznik nr 8 – lista podmiotów należących do tj samej grupy kapitałowej
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Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

pieczątka firmowa Wykonawcy 

.................................., dnia ...................

FORMULARZ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………....………

Adres …………………………………………………………………………………....…….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………

Nr NIP …………………………………… Nr PESEL(osoba fizyczna) 

………………………………...……

e-mail: ……………………………………………………………………………….....………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości  poniżej 207 tys. euro  na
dostawę  sprzętu  komputerowego  dla  Urzędu  Miasta  Gdyni składamy  następującą  Ofertę  na
wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  za  cenę,  ustaloną  zgodnie  z  dyspozycjami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

cena  brutto  ...................................  zł (słownie................................  złotych),  w  tym
podatek VAT w wysokości 23%. 

Udzielimy dłuższej  o …. gwarancji  na wykonany przedmiot zamówienia (minimalny
okres gwarancji określa załącznik nr 6 SIWZ).
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2. Oświadczamy,  że  spełniam/y  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez
Zamawiającego  zgodne  z  art.  22  ust  1  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  Zamówień
Publicznych (tekst jedn. DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907 I 984).

3. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i  nie
wnosimy do  niej  zastrzeżeń  oraz,  że  zdobyliśmy konieczne  informacje  do  przygotowania
Oferty.

4. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  Ofertą  na  czas  wskazany  w  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.

5. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z

dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 
*niepotrzebne skreślić 
Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 
a.       …………………………………………………………………………………………

b.      …………………………………………………………………………………………

c.       …………………………………………………………………………………………

6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 
1) siłami własnymi *
2) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
*

3) siłami własnymi i  przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w
ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy) *: 
…………………………………………………………………………………………….. 

 *niepotrzebne skreślić
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7. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  ogólnymi  warunkami  umowy,  załączonymi  do
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr  3 – ogólne warunki umowy) i
przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia
umowy.

9. Zobowiązujemy  się,  w  przypadku  przyznania  nam  zamówienia,  do  podpisania  umowy  
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

10. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury.
11. Upoważniamy  Zamawiającego  (bądź  uprawnionych  przedstawicieli)  do  przeprowadzenia

wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

12. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

13. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

…………………………...

Miejscowość, data:

         ......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy
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Załącznik nr 2 – wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat

pieczątka firmowa Wykonawcy 

Wykaz  głównych  dostaw  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykaz  musi  zawierać  co  najmniej  dwie  dostawy  sprzętu  komputerowego,  każda  w  ramach
odrębnej umowy, o wartości netto minimum 100 000 zł każda.

L.p.
Przedmiot zamówienia
(zakres rzeczowy)

Wartość
zamówienia

netto

Podmiot na
rzecz
którego
dostawa
została

wykonana

Data
wykonania
zamówienia

Oddane do
dysponowa
nia przez
inne

podmioty

Dostawy na
potwierdzeni
e warunku, o

którym
mowa w pkt.
7.1.1  SIWZ

**
1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Należy  załączyć  dowody,  określające,  czy  dostawy  zostały  wykonane  należycie.
Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród głównych
dostaw, potwierdzonych dowodami, powinny się  znaleźć dostawy na potwierdzenie warunku, o
którym mowa w pkt. 7.1.1 SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
zostały  wcześniej  wykonane  dostawy,  wskazane  w  wykazie,  wykonawca  nie  ma  obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą dostaw był podmiot inny niż składający ofertę.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tego podmiotu (Załącznik nr  5  – zobowiązanie) do oddania mu wskazanych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

** W kolumnie 7 należy wstawić znak X przy dostawach  na potwierdzenie warunku, o którym
mowa w pkt.  7.1.1 SIWZ. 

………………………..
Miejscowość, data: 

...................................................……………………..
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy)

17



Załącznik nr 3 – ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki gwarancji zawiera załącznik nr 1. 

§2  

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do …... dni od daty zawarcia umowy.
2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 
3. Realizacja   każdej,  częściowej  dostawy  musi  być  potwierdzona  protokołem  zdawczo-

odbiorczym podpisanym przez obie strony. 
4. Realizacja   umowy musi  być  potwierdzona  protokołem  zdawczo-odbiorczym podpisanym

przez obie strony. Protokół ten, podpisany przez obie strony stanowi podstawę do wystawienia
faktury przez Wykonawcę.

§3 

1. Wynagrodzenie  za  realizację  przedmiotu  umowy  wynosi  ..............zł  (słownie:  .................
złotych) brutto tj. wraz z podatkiem  VAT 23%

2. Płatności wynikające z umowy Zamawiający realizować będzie przelewami bankowymi na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Za dzień
zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, naliczane w następujących wypadkach i
wysokościach:

1) za opóźnienie w realizacji  umowy - 0,1 % kwoty, o której mowa w wymienionej w §3, ust.1
za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni – 0,2% za każdy kolejny dzień
zwłoki;

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10% kwoty, o której mowa
w §3, ust.1 ;

3) za pozostałe opóźnienia w realizacji umowy – 0,1 % kwoty,  o której mowa w wymienionej
w §3, ust.1 za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne,  naliczane  w następujących  wypadkach  i
wysokościach :

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - 10% kwoty, o której
mowa w §3, ust.1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli zwłoka w realizacji umowy przez jedną ze stron przekroczy 30 dni druga strona ma
prawo odstąpić od  umowy. Winę za odstąpienie ponosi wówczas strona odpowiedzialna za
zwłokę.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających kary umowne na
zasadach ogólnych 

§5 
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1. Ze strony Zamawiającego, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Jerzy Przeworski –
naczelnik Wydziału Informatyki.

2. Ze  strony  Wykonawcy  osobą  odpowiedzialną  za  realizację  umowy
jest .........................................

§6 

W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowania  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

§7 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. W  przypadku  sporu  rozstrzygać  będzie  Sąd  Powszechny  właściwy  dla  siedziby

Zamawiającego

§8 

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
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Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

pieczątka firmowa Wykonawcy 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  postępowaniu,  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego,  na  dostawę  sprzętu  komputerowego  dla  Urzędu  Miasta  Gdyni  składamy
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,  ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907 z późn.
zm). 

…………………….

Miejscowość, data:

     ..............................…….......................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 – zobowiązanie

 

_______________________

pieczątka firmowa Podmiotu 

Z O B O W I Ą Z A N I E   P O D M I O T U

1. Nazwa i adres Podmiotu:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

2. oświadcza, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

3. następujących zasobów*: 

3a) wiedzy i doświadczenia: .......

*przy właściwym zasobie należy wstawić znak X 

4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania …................................………………………..

………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. Oświadczam, że wiadoma jest mi odpowiedzialność, która ciąży na mnie, zgodnie z art. 26 ust 2e

ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  tzn.  że  odpowiadam  solidarnie  z  wykonawcą  za  szkodę

zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  przeze  mnie  zasobów,  chyba  że  za

nieudostępnienie nie ponoszę winy. 

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis  i pieczęć imienna

osoby/osób właściwej/ych do

reprezentowania Podmiotu)
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Załącznik nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia

 1.1.  Zestaw komputerowy – 130 szt. (kod CPV: 30213000-5)

Nazwa Wymagania

Komputer

Procesor Procesor  klasy x86,  64 bitowy,  uzyskujący wynik  „average cpu mark”  co  najmniej  3300
punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na
stronie http://cpubenchmark.net/ 

Płyta główna wyposażona w min. 1 wolny slot PCI-Express x16 (dopuszcza się  złącza Low Profile),  4
złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA2

Pamięć RAM min. 8GB  z możliwością rozbudowy do 16GB

Dysk twardy Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min

Napęd optyczny DVD+/-RW z technologią Double Layer, odczyt z prędkością
DVD ROM x16 lub większą, CD ROM x48 lub większą.
Możliwa praca w pionie i poziomie.

Grafika Zintegrowana z procesorem na płycie głównej,  wyjście analogowe D-Sub oraz  cyfrowe
HDMI lub DP

Dźwięk Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. 4 kanałowa,
Zamontowany fabrycznie głośnik .

Interfejs sieciowy Wbudowana: 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL

Zewnętrzne porty Wbudowane: min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, wymagana ilość portów nie
może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI

Mysz optyczna USB z rolką (scroll) min 1000 dpi

Klawiatura Klawiatura USB w  układzie polski programisty 

Bezpieczeństwo • Możliwość tworzenia kopii zapasowych na dedykowanej partycji dysku twardego i
odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu 
operacyjnego z tej partycji

• włączanie/wyłączanie portów szeregowych/równoległego/USB
• możliwość startu systemu z urządzeń USB

Głośność Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie
z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) <= 28dB 

Obudowa • Małogabarytowa typu SFF o sumie wymiarów nie przekraczającej 85 cm, 
fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej i poziomej,

• przy ustawieniu  w pozycji poziomej konstrukcja obudowy musi umożliwiać 
postawienie na niej monitora (ten sposób pracy zestawu nie może naruszać 
uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego)

Diagnostyka Komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny, który nawet w przypadku 
uszkodzenia dysku z systemem operacyjnym umożliwi wykonanie następujących testów 
diagnostycznych :

• testu pamięci RAM
• testu dysku twardego
• testu płyty głównej

System diagnostyczny musi także wyświetlać następujące dane :
• producent sprzętu i model komputera
• wersja BIOS
• dane procesora
• wielkość RAM oraz nazwa producenta
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• producent i model dysku twardego

Zabezpieczenie fizyczne obudowa musi posiadać gniazdo zabezpieczenia Kensington Lock lub równoważne, 

BIOS • Funkcja blokowanie wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku 
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

• Funkcja blokowania/odblokowywania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń

• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej,
portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS bez uruchamiania 
systemu operacyjnego 

System operacyjny Zainstalowany  system  operacyjny  niewymagający  aktywacji  za  pomocą  telefonu  lub
Internetu  u  producenta  systemu  -  Microsoft  Windows  8.1  Professional  PL  64-bit  lub
równoważny.  Możliwość  wyboru  instalacji  64  lub  32bit.  Wykonawca  musi  dostarczyć  do
każdego zestawu nośnik z systemem operacyjnym.

Inne Do każdego komputera musi zostać dołączony  nośnik ze sterownikami.

Wsparcie techniczne Na stronie internetowej producenta sprzętu muszą być dostępne:
• informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu,
• najnowsze sterowniki i uaktualnienia (dostęp do nich musi być 
• realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
• producenta numeru seryjnego lub modelu komputera).
• w specyfikacji należy wpisać link do właściwej strony 
• zawierającej w/w dane.

Monitor

Przekątna ekranu 22”

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 

Technologia podświetlenia LED

Plamka Max. 0,300 mm

Czas reakcji matrycy Max. 5 ms

Jasność Min. 250 cd/m2

Kontrast Min. 1000:1

Złącza Złącze analogowe, złącze cyfrowe dostosowane do złączy komputera. Połączenie 
komputera z monitorem nie może być realizowane za pomocą przejściówek

Kąt widzenia pion/poziom Min. 160/160

Liczba kolorów obrazu 16.2 mln

Rozdzielczość 1680x1050 przy 60 Hz (+- 1Hz)

Pochylenie monitora Min. w zakresie od -4 do +15 stopni

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa

Kolor obudowy Zgodny z kolorem obudowy komputera

Certyfikaty Energy Star, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 03

Kable 1 x kabel do złączy analogowych , 1x kabel do złączy cyfrowych

Gwarancja na zestaw Min.  36  miesięcy od daty  sprzedaży  z  naprawą  w  miejscu użytkowania  (on-site).  Czas
reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – do końca następnego dnia roboczego.
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 1.2.  Zestaw komputerowy – 100 szt. (kod CPV: 30231300-0)

Nazwa Wymagania

Procesor Procesor  klasy x86,  64 bitowy,  uzyskujący wynik  „average cpu mark”  co  najmniej  8000
punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na
stronie http://cpubenchmark.net/ 

Płyta główna wyposażona w min. 1 wolny slot PCI-Express x16 (dopuszcza się  złącza Low Profile),  4
złącza DIMM, obsługa do 64 GB DDR4 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA3

Pamięć RAM min. 16GB DDR4  ECC

Dysk twardy Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min

Napęd optyczny DVD+/-RW z technologią Double Layer, odczyt z prędkością
DVD ROM x16 lub większą, CD ROM x48 lub większą.
Możliwa praca w pionie i poziomie.

Grafika Zintegrowana z procesorem na płycie głównej,  wyjście analogowe D-Sub oraz  cyfrowe
HDMI lub DP

Dźwięk Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. 4 kanałowa,
Zamontowany fabrycznie głośnik .

Interfejs sieciowy Wbudowana: 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL

Zewnętrzne porty Wbudowane: min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, wymagana ilość portów nie
może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI

Mysz optyczna USB z rolką (scroll) min 1000 dpi

Klawiatura Klawiatura USB w  układzie polski programisty 

Bezpieczeństwo • Możliwość tworzenia kopii zapasowych na dedykowanej partycji dysku twardego i
odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu 
operacyjnego z tej partycji

• włączanie/wyłączanie portów szeregowych/równoległego/USB
• możliwość startu systemu z urządzeń USB

Głośność Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie
z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) <= 28dB 

Obudowa • Małogabarytowa typu SFF o sumie wymiarów nie przekraczającej 85 cm, 
fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej i poziomej,

• przy ustawieniu  w pozycji poziomej konstrukcja obudowy musi umożliwiać 
postawienie na niej monitora (ten sposób pracy zestawu nie może naruszać 
uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego)

Diagnostyka Komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny, który nawet w przypadku 
uszkodzenia dysku z systemem operacyjnym umożliwi wykonanie następujących testów 
diagnostycznych :

• testu pamięci RAM
• testu dysku twardego
• testu płyty głównej

System diagnostyczny musi także wyświetlać następujące dane :
• producent sprzętu i model komputera
• wersja BIOS
• dane procesora
• wielkość RAM oraz nazwa producenta
• producent i model dysku twardego

Zabezpieczenie fizyczne obudowa musi posiadać gniazdo zabezpieczenia Kensington Lock lub równoważne, 
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BIOS • Funkcja blokowanie wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku 
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

• Funkcja blokowania/odblokowywania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń

• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej,
portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS bez uruchamiania 
systemu operacyjnego 

System operacyjny Zainstalowany  system  operacyjny  niewymagający  aktywacji  za  pomocą  telefonu  lub
Internetu  u  producenta  systemu  -  Microsoft  Windows  8.1  Professional  PL  64-bit  lub
równoważny.  Możliwość  wyboru  instalacji  64  lub  32bit.  Wykonawca  musi  dostarczyć  do
każdego zestawu nośnik z systemem operacyjnym.

Inne Do każdego komputera musi zostać dołączony  nośnik ze sterownikami.

Wsparcie techniczne Na stronie internetowej producenta sprzętu muszą być dostępne:
• informacje techniczne dotyczące oferowanego produktu,
• najnowsze sterowniki i uaktualnienia (dostęp do nich musi być 
• realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
• producenta numeru seryjnego lub modelu komputera).
• w specyfikacji należy wpisać link do właściwej strony 
• zawierającej w/w dane.

Monitor

Przekątna ekranu 24”

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 

Technologia podświetlenia LED

Plamka Max. 0,300 mm

Czas reakcji matrycy Max. 5 ms

Jasność Min. 250 cd/m2

Kontrast Min. 1000:1

Kąt widzenia pion/poziom Min. 160/160

Złącza Złącze analogowe, złącze cyfrowe dostosowane do złączy komputera. Połączenie 
komputera z monitorem nie może być realizowane za pomocą przejściówek

Liczba kolorów obrazu 16.2 mln

Rozdzielczość 1680x1050 przy 60 Hz (+- 1Hz)

Pochylenie monitora Min. w zakresie od -4 do +15 stopni

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa

Kolor obudowy Zgodny z kolorem obudowy komputera

Certyfikaty Energy Star, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 03

Kable 1 x kabel do złączy analogowych , 1x kabel do złączy cyfrowych

Gwarancja Min.  36  miesięcy od daty  sprzedaży  z  naprawą  w  miejscu użytkowania  (on-site).  Czas
reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – do końca następnego dnia roboczego.
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 1.3.  Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne A3 -  5 szt. (kod CPV: 30232130-4)

Nazwa Wymagania

Prędkość druku >= 35ppm mono
>= 27ppm kolor 

Skanowanie Dwustronne, rozdzielczość optyczna z ADF >= 2400x1200dpi

Kopiowanie Dwustronne, 12ipm mono

druk dwustronny automatyczny w standardzie 

Pojemność podajnika >= 300 arkuszy o gramaturze 80g/m2, 

Interfejsy standardowe Interfejs sieci przewodowej Ethernet 10/100BASE-TX
Interfejs sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n 
Hi Speed USB 2.0

Inne 

• dokumentacja w języku polskim, 
• kabel USB 3m, 
• 2 dodatkowe zestawy tuszy (black,cyan,magenta,yellow) zalecane przez producenta 

drukarki, korzystanie z tuszy nie może powodować utraty gwarancji na urządzenie. 

Obsługiwane rozmiary papieru A3, A4, A5, A6, LTR, EXE, LGR, LGL, Photo, Indexcard, Photo-L, Photo-2L, Com-10, DL 
Envelope, Monarch、C5

Obsługiwane systemy 
operacyjne 

Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), 
Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 
64bit(x64) editions), Windows® XP Home, 

Gwarancja 24 miesiące, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji. 

 1.4.  Drukarka laserowa kolorowa A4 - 6 szt. (kod CPV: 30232110-8 )

Nazwa Wymagania

Prędkość druku kolor >= 26 str./min 

Prędkość druku mono >= 30 str./min 

Czas pierwszego wydruku <= 8 sekund mono oraz kolor 

obciążenie >= 60 000 stron A4/ miesiąc (parametr publikowany przez producenta) 

druk dwustronny automatyczny w standardzie 

Pojemność podajnika >= 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2, 

Interfejsy standardowe Port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany interfejs sieciowy RJ-45 Ethernet 
10/100 

Pamięć >= 256 MB, możliwa rozbudowa

Waga <= 22kg 

Wymiary • szerokość max 420mm, 
• wysokość max 245mm

Inne • dokumentacja w języku polskim
• kabel USB 3m

Obsługiwane systemy 
operacyjne 

Windows XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) /
7 (32-bit & 64-bit)

Gwarancja 36 miesięcy, naprawa w ciągu 24 h w miejscu instalacji. 
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 1.5.  Zasilacz awaryjny UPS : 10 szt (kod CPV: 30200000-1)

Nazwa Wymagania

Moc skuteczna >= 600 W

Moc pozorna >= 1000 VA

Napięcie wejściowe 230 V

Napięcie wyjściowe 230 V

Czas przełączania <= 4 ms

Ilość gniazd wyjściowych >= 1 szt.

Typ gniazda wyjściowego PL (10A)

Układ AVR tak

Zabezpieczenia elektroniczne-zwarciowe i przeciążeniowe

Dodatkowe parametry możliwość skonfigurowania samoczynnego załączanie wyjścia

Czas podtrzymania przy 50% 
obciążeniu

>= 12,5 min

Czas podtrzymania przy 100% 
obciążeniu

>= 2 min

Gwarancja 2 lata

 1.6.  Skaner A4 – 4 szt. (kod CPV: 30216110-0)

Nazwa Wymagania

Interfejs USB

Typ skanera płaski

Maksymalny format skanowania a4

Dołączone oprogramowanie Tak - OCR

Rozdzielczość skanera 1200x1200 dpi

Inne • Przyciski: Skanuj, Kopiuj, Skanuj do PDF 
• Automatyczny podajnik dokumentów

System operacyjny Windows XP, Windows 7, Windows 8.x

 1.7.   Komputer przenośny – 4 szt. (kod CPV: 30213100-6)

Nazwa Wymagania

Procesor Procesor klasy x86, 64 bitowy, uzyskujący wynik "average
cpu mark" co najmniej 3500 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników 

procesorów publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/ 

Ekran 13,3”, rozdzielczość 1366 x 768 

 Pamięć RAM >= 4GB 

Dysk twardy Min. 500GB SATA, 7200 obr./min lub min. 256 GB SSD
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Audio Karta dźwiękowa zintegrowana
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon

Komunikacja IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth
LAN 1 Gbps

Napęd optyczny DVD+/-RW DL wewnętrzny lub zewnętrzny

Interfejsy 3 x USB 
1x HDMI

System operacyjny System operacyjny Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji
za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu - Microsoft Windows 8.1 Professional
PL 64-bit lub równoważny. Nośnik z systemem operacyjnym musi być dołączony do 

komputera. 

Waga z zasilaczem <=1,5kg

Dodatkowe wyposażenie
Torba przeznaczona do komputerow przenośnych z paskiem

na ramię, mysz optyczna USB z rolką (scroll) min 1000 dpi 

Gwarancja >=2 letnia gwarancja producenta

Zabezpieczenie fizyczne Obudowa musi posiadać gniazdo zabezpieczenia Kensington Lock lub równoważne

 1.8.  Router LTE – 2 szt.           (kod CPV: 32420000-3)

Nazwa Wymagania

Modem LTE Huawei E5573 LTE lub równoważny

Zakres LTE: FDD/TDD
3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS
2G: EDGE/GPRS/GSM

Wyświetlacz LED (wskażnik sygnału oraz baterii) 

Bateria Pojemność: 1500 mAh,
Czas czuwania do 300 godzin

Slot kart micro SD Tak

Ilość obsługiwanych urządzeń Do 10 jednocześnie obsługiwanych urządzeń 

WI-FI Protocol IEEE 802.11a/b/g/n 

Wyjście na antenę zewnętrzną 2 gniazda anteny zewnętrznej, wtyk typu TS-9

 1.9.  Części i akcesoria (kod CPV: 30237000-9)

Nazwa Wymagania Sztuki 

Folia grzałki Do drukarki HP 2055, RM1-6405 10

Folia grzałki Do drukarki HP 2015, RG9-1497-Y 10

Pianka czyszcząca Do serwisowania i czyszczenia urządzeń biurowych w aerozolu o 
pojemności 400ml, dozowanie => 1,5g/sek, wartość pH 10.

12

Rolka poboru papieru RM16414000, HP 2055, tray 2 20

Rolka poboru papieru RL12120000, HP 2055, tray 1 10

Kabel sieciowy UTP kat. 5e Długość 10m; kolor:: szary 50

Kabel sieciowy UTP kat. 5e Długość 5m; kolor:: szary 50
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Mysz sensor laserowy, poziomy zmiany rozdzielczości 1000/1600/600 DPI, 6 
przycisków,

50

Zestaw, mysz + klawiatura fabryczny zestaw zawierający mysz i klawiaturę USB w kolorze czarnym, mysz 
>= 1000dpi, klawiatura odporna na zalanie

100

Zasilacz komputera went. 120mm, ATX 2.2, PFC, AFC, moc => 350W, gwarancja 2 lata 10

Karta sieciowa RJ-45, 10/100, PCI-e low profile, dołączony śledź low profile 10

Karta sieciowa RJ-45, PCI, 10/100 5

Dysk 3,5’’ wewnętrzny Pojemność:1 TB,prędkość obrotowa:7200 rpm,bufor:64 MB, interfejs:SATA , 
szybkość transmisji SATA:600 MB/s

20

Dysk 2,5’’ wewnętrzny SSD, Serial ATA III, pojemność 120GB, odczyt >= 500 MB/s, zapis >=500 MB/s 20

Zasilacz komputera went. 120mm, ATX 2.2, PFC, AFC, moc => 350W 10

Karta graficzna PCI-e x1, niski profil + 2 śledzie niski profil, d-sub, hdmi, dvi 5

Mysz bezprzewodowa typ czujnika: laserowy
komunikacja: Bluetooth
rozdzielczość do 1600dpi z możliwością ustawienia z krokiem 200dpi
certyfikat: CE/FCC/Laser Product Class I
2x bateria AA (w zestawie)

3

Klawiatura mechaniczna Siła nacisku potrzebna do aktywacji 60g 2

Dysk twardy 2,5” zewnętrzny USB 3.0, pojemność 2TB 6

Stacja dokująca 2 x  2,5” i 3,5” SATA HDD, kontroler Serial ATA-600, interfejs USB 3.0 3

Kamera IP • Fisheye, kąt widzenia 180stopni
• przetwornik obrazu: 1/ 2.5” CMOS Sensor
• tryby wideo: 360° Source View, 360° Broad View, 180° Double Broad 

View, Triple View, Quad View, 3 PTZ with Source View
• rozdzielczość i częstotliwość:  15fps@ 1440x1440, 15fps@ 

1600x1200, 15fps@ 1280x1024, 15fps@ 800x600, 15fps@ 640x480
• WDR
• nagrywanie na karty MicroSD do 64 GB lub NAS
• bezpieczeństwo: ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, logowanie
• protokoły: HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, 

DDNS, NTP, DNS, ARP,RTSP, RTP, UPnP, OnVIF(Profile S), 
Multicast

• zasilanie: DC12V/1A, 802.3af PoE
• złącza: RJ-45 cable connector for Network/PoE, Audio input, Audio 

output. DC 12V power input, Digital input*1, Digital output*2, slot kart 
MicroSD Card Slot, przycisk „RESET”

• alarmy: HTTP, SMTP, FTP i NAS
• detekcja ruchu
• wbudowany mikrofon i głośnik
• zgodna z OnVIF

1

Czujnik środowiskowy Współpracujący z netagent 9 (np. NetFeeler II), dostarczających informacji o 
temperaturze i wilgotności, współpracujący z bezprzewodowym czujnikiem 
dymu oraz bezprzewodowym czujnikiem otwarcia

2

Bezprzewodowy czujnik dymu 315MHz, zgodny z  NetFeeler II 4

Bezprzewodowy czujnik 
magnetyczny otwarcia 
drzwi/okna

315MHz, zgodny z  NetFeeler II 3
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 2. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

 2.1.  Oferowany  przez  Wykonawcę  sprzęt  może  mieć  lepsze  parametry  techniczne,  jakościowe,
funkcjonalne i użytkowe niż te, które wymieniono w załączniku nr 6. 

 2.2.  Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklaracje CE.

 2.3.  Opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie.

 2.4.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy, musi oświadczyć, że sprzęt i oprogramowanie pochodzą z
autoryzowanego  kanału  sprzedaży producentów.  Przedmiot  umowy zostanie  dostarczony do  siedziby
Urzędu Miasta w Gdyni do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 2.5.  Zamawiający  wymaga,  by  dostarczone  urządzenia  były  fabrycznie  nowe,  wyprodukowane  nie
wcześniej,  niż  na  6  miesięcy przed  ich  dostarczeniem.  Zamawiający dopuszcza,  by  urządzenia  były
rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę  i  wyłącznie w celu
weryfikacji  działania  urządzenia.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  poinformowania  Zamawiającego  o
zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem.
Dowodem na potwierdzenie daty produkcji sprzętu będzie oświadczenie producenta. 

 2.6.  Wykonawca, przed podpisaniem umowy, musi oświadczyć, że korzystanie przez Zamawiającego z
dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

 2.7.  Do  każdego  urządzenia  musi  być  dostarczony  komplet  nośników  umożliwiających  odtworzenie
oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. To wymagania dotyczy urządzeń dla których producent
przewiduje taką możliwość. 

 2.8.  Do  każdego  urządzenia  musi  być  dostarczona  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  w  języku
polskim.  Jeżeli  producent  nie  przewidział  dokumentacji  w  języku  polskim  Zamawiający  dopuszcza
dokumentację w języku angielskim.

 2.9.  W  wypadku  powzięcia  wątpliwości  co  do  zgodności  oferowanych  produktów  z  wymaganiami
Zamawiający jest uprawniony do:

 2.9.1.  zwrócenia  się  do  producenta  oferowanych  urządzeń  o  potwierdzenie  ich  zgodności  z
wymaganiami (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających
weryfikację),

 2.9.2.  zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi,
inspekcji  produktów  pod  kątem  ich  zgodności  z  umową  oraz  ważności  i  zakresu  uprawnień
licencyjnych

 2.10.  Jeżeli  inspekcja,  o  której  mowa  w  pkt.  2.9.2 wykaże  niezgodność  oferowanych  urządzeń  z
wymaganiami  lub  stwierdzi,  że  korzystanie  z  produktów  narusza  majątkowe  prawa  autorskie  osób
trzecich,  koszt  inspekcji  zostanie pokryty przez Wykonawcę,  według rachunku przedstawionego przez
podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 5% wartości zamówienia. Prawo zlecenia
inspekcji  nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień  Zamawiającego,  w szczególności  prawa do
żądania dostarczenia produktów zgodnych z wymaganiami oraz roszczeń odszkodowawczych

 2.11.  Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej
tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem składania ofert.

 2.12.  Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w dniu składania oferty. 

 2.13.  Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ±10%,
50 Hz.

 3.  Gwarancja.
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 3.1.  Gwarancja  na  sprzęt  musi  być  gwarancją  producenta.   Jeżeli  Zamawiający nie  określił  inaczej
minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

 3.2.  Zamawiający  ma  prawo,  bez  utraty  praw  gwarancyjnych,  na  rozbudowę  sprzętu  w  zakresie
przewidzianym przez producenta.

 3.3.  Zamawiający określa następujące warunki serwisu w okresie gwarancyjnym:

 3.3.1.  Wszelkie koszty usuwania awarii sprzętu, których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego,
ponosi Wykonawca;

 3.3.2.  Przekazanie  Wykonawcy  sprzętu  do  naprawy  i  odbiór  przez  Zamawiającego  sprzętu  po
naprawie odbywać się będzie w miejscu instalacji sprzętu;

 3.3.3.  Przyjmowanie  zgłoszeń  dotyczących  awarii  musi  odbywać  się  przez  24  godziny,  7  dni  w
tygodniu,

 3.3.4.  Awarie  sprzętu  zgłaszane  będą  Wykonawcy  telefonicznie,  pocztą  elektroniczną,  faksem  lub
pisemnie  przez  wyznaczonego  przedstawiciela  Zamawiającego  -  Wykonawca  na  żądanie
Zamawiającego, ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia;

 3.3.5.  W przypadku awarii  serwis  musi podjąć  działania zmierzające do usunięcia awarii  do końca
następnego dnia roboczego;

 3.3.6.  O ile inne wymagania nie stanowią inaczej, w przypadku, gdy sprzęt nie zostanie naprawiony w
ciągu  trzech  dni  roboczych,  na  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do
zainstalowania sprzętu zastępczego.
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Załącznik nr 7 – specyfikacja dostawy

Specyfikacja dostawy

lp Nazwa urządzenia Marka Model Liczba/ilość Cena
jednostkowa

brutto

Wartość
brutto

Razem
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Załącznik nr 8 – lista podmiotów należących do tj samej grupy kapitałowej

pieczątka firmowa Wykonawcy 

LISTA PODMIOTÓW 

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

co podmiot składający Ofertę*

 

1.      ……………………………………………………………………………………………

2.      ……………………………………………………………………………………………

3.      ……………………………………………………………………………………………

4.      ……………………………………………………………………………………………

5.      ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………..

Miejscowość, data:

 ......................................................

(podpis  i pieczęć imienna

osoby/osób właściwej/ych do

reprezentowania Wykonawcy)
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INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

 

 

 

 …………………..

Miejscowość, data: 

......................................................

(podpis  i pieczęć imienna

osoby/osób właściwej/ych do

reprezentowania Wykonawcy)

 

* niepotrzebne skreślić
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